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Ευρεία Διαδικτυακή Εκδήλωση αφιερωμένη στη Νεολαία μας. 18 – 04 - 2021 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ευρεία διαδικτυακή συνάντηση της 

Ηπειρώτικης Νεολαίας την οποία οργάνωσε (με έναν πρωτοποριακό τρόπο 

αυτή τη φορά),  η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης. (Είχαν προηγηθεί 

ακόμη δυο ανοιχτές συνεδριάσεις στο πρόσφατο παρελθόν στο Ντύσσελντορφ 

και στη Φρανφούρτη). Η συναρπαστική αυτή εκδήλωση σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες της ΠΟΕ για το πρόγραμμα »»Ελλάδα - 1821 - 2021«« όπου τα 

μέλη της νεολαίας συμμετέχουν σε διαγωνισμό με θέμα την Επανάσταση και 

είναι αφιερωμένη στην γνωριμία και στη συσπείρωση της Ηπειρώτικης 

Νεολαίας από όλη την Ευρώπη, είναι αφιερωμένη στα Νιάτα της Ηπείρου μας, 
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και στα ‘’ Ξενιτεμένα Άνθη ‘’ της Πατρίδας μας! 

 

«« Ηπειρωτάκια και μη, σε κάθε άκρη της Ευρώπης, ελάτε να ανταμώσουμε 

διαδικτυακά την Κυριακή, 18.04 και ώρα 14.00 μ.μ. με τη βοήθεια του Zoom. 

Στόχος μας είναι τόσο η γνωριμία και η δικτύωση της ηπειρώτικης νεολαίας 

όσο και η ανταλλαγή απόψεων-γνώσεων σε θέματα της Ηπείρου. 

Το kick–off-meeting Νεολαίας είναι γεγονός! «Σμαζωχτείτι» (Μαζευτείτε) 

κοντά μας»» .  

Στην Αφίσα και στη λεζάντα βλέπετε τον έξυπνο τρόπο που σκαρφίστηκαν τα 

Ηπειρωτάκια για την διαφήμιση. Εκτός από την Αφίσα, αναρτήθηκε και ένα 

πανέμορφο βίντεο φτιαγμένο με μεράκι όπου έστειλαν το μήνυμα τους 

αρκετά μέλη της Νεολαίας των Συλλόγων μας. Εμπνευστές της Αφίσας είναι, 

οι: Αικατερίνη Τσουγκάρι, η Αικατερίνη Παππά και η Αντζελίνα 

Χριστοδούλου, με τη βοήθεια της κα. Έλενας χριστοφορίδου και του κ. 

Μάριου Γεωργούλα. 

 

Την διαδικτυακή εκδήλωση μας, τίμησαν με την συμμετοχή τους ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννης 

Χρυσουλάκης, η Γενική Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου του Düsseldorf 

κυρία Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Η. Εξωτερικού κ. 

Χρυσόστομος Δήμου και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. και νυν Γεν. Γραμ. 

του Π.Σ.Η.Ε. κ. Σπύρος Κωσταδήμας, ο αντιπρόεδρος του Π.Σ.Η. Εξωτερικού 

και μέλος στο Δ.Σ. της ΠΟΕ κ. Ελευθέριος Δημητρίου οι οποίοι απηύθυναν 

σύντομο χαιρετισμό και παράλληλα συνεχάρηκαν την διοίκηση της 

Ομοσπονδίας μας για τις εύστοχες δραστηριότητες της.  



 

Ως κεντρικός ομιλητής ήταν προσκεκλημένος, ο εκ των υπευθύνων και 

δάσκαλος του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννιτών κ. Ηλίας Γκαρτζονίκας. Ο κ. Γκαρτζονίκας αποδεχόμενος την 

τιμητική πρόσκληση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης συμμετείχε 

στην εναρκτήρια συνάντηση της Νεολαίας  και με εμπεριστατωμένο τρόπο, 

(αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του σε ανάλογους τομείς), ανάπτυξε 

το θέμα: “Η Νεολαία των Ηπειρωτικών πολιτιστικών συλλόγων της Ευρώπης, 

ο «κρίκος» για το Μέλλον” ενώ στο σημείο που αφορούσε την πρόταση για 

βιώσιμη οργάνωση των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών παρουσίασε το 

μοντέλο  λειτουργίας του Συγκροτήματος Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννίνων. 

Χαιρετισμό, απηύθυναν επίσης: Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ κ. Δημήτριος Ντόκος ο 

οποίος ήταν και ο συντονιστής, ο αντιπρόεδρος κ. Νίκος Σταμάτης, ο Γενικός 

Γραμματέας της ΠΟΕ κ. Θωμάς  Γκίνης, ο Υπεύθυνος Νεολαίας της ΠΟΕ κ. 

Δημήτριος Οικονόμου, η Γραμματέας της ΠΟΕ κα. Χριστίνα Πάκου, η οποία 

ενημέρωσε την Νεολαία και για τον διαγωνισμό σχετικά με την ‘’ Επανάσταση 

για την απελευθέρωση του γένους 1821 ‘’, ο Περιφερειάρχης Βορείου 

Γερμανίας κ. Βασίλειος Ντάφλος, ο ταμίας και χειριστής της πλατφόρμας 

ZOOM κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης, η εκπαιδευτικός κα. Αλεξία Μυριούνη από 

το Ντύσσελντορφ, η κα.  Αντιγόνι Φίλη πρώην αντιπεριφερειάρχης 

πολιτισμού, και η κα. Ζαχαρούλα Μπέλου δημοτικός Σύμβουλος στο 

Όφενμπαχ. 

 

Από τα μέλη της Ηπειρώτικης Νεολαίας το λόγο έλαβαν : Η κα. Αικατερίνη 

Τσουγκάρι από το Ντύσσελντορφ, η κα. Αικατερίνη Παππά από το Μόναχο, η 

κα. Ειρήνη Ζέρβα από την Νυρεμβέργη, ο Ευάγγελος Κυριαζής απο τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Βορειοηπειρωτών, από τα νεαρά μέλη που ασχολούνται 

με την παραδοσιακή μουσική ήταν μαζί μας και μας χάρισαν εύθυμες στιγμές 

η κα. Μαρία Τσάνη, ο κ. Λευτέρης Τζίμας, και οι αδελφοί Κομήτη, Γεώργιος 

και Παναγιώτης από το Λούντβιγκσχάφεν, και οι αδελφοί Κόντη, Γεώργιος και 

Κωνσταντίνος από  Αθήνα γιοί του μεγάλου ηπειρώτη παραδοσιακού 

ερμηνευτή κ. Ηλία Κόντη. Συμμετείχαν  βεβαίως και όλοι οι Σύλλογοι της ΠΟΕ 

με τα προεδρεία και την Νεολαία τους. Η εκτίμηση της ΠΟΕ είναι ότι οι 

συμμετοχές ξεπέρασαν τα 110 άτομα. 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, ευχαριστεί θερμά όλες και όλους 

που μας τίμησαν με την συμμετοχή τους και ιδιαίτερα τη Νεολαία μας. 



Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Βασίλη Ντάφλο για την πλατφόρμα ZOOM που 

μας την παραχώρησε, όπως και στις προηγούμενες τηλεδιασκέψεις. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους που μας εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους για 

την έξοχη ομολογουμένως τηλεδιάσκεψη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα. 

Έλενα Χριστοφορίδου και τον Μάριο Γεωργούλα για την προβολή. 

Κλείνουμε το Δελτίο μας με ένα όμορφο σχόλειο που ανάρτησε η γραμματέας 

μας κα. Πάκου. »»Ηπειρωτάκια και μη -από όλες τις γωνίες της Ευρώπης- 

ανταμώσαμε σήμερα σε μια covid-εποχή, διαδικτυακά. Συνδεθήκαμε, 

αναλύσαμε με ομιλητές, νιώσαμε με τραγούδια από την ιδιαίτερη πατρίδα 

μας, και είδαμε τον κρίκο που μας ενώνει: τη νοσταλγία να φέρουμε κοντά 

την Ήπειρο μας εδώ στην ξενιτιά. Σήμερα, έγινε το πρώτο βήμα για μια πιο 

δυνατή Νεολαία. Σίγουρα, αυτό το βήμα θα φέρει και άλλα πολλά στο υπέροχο 

ταξίδι για την δικτύωση αναμεταξύ μας. Σίγουρα, αυτό το Meeting, θα φέρει 

και άλλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας. Ευχαριστούμε όλους που 

προσέφεραν, ώστε να γίνει εφικτή αυτή η συνάντηση, ομιλητές και 

συμμετέχοντες με κάθε τρόπο, αλλά πρωτίστως την Νεολαία μας, η οποία 

ανταποκρίθηκε πολυάριθμα στην πρόσκληση μας. Τιμή μας που σας είχαμε 

κοντά μας! «« 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,                                   

έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  

της Ομοσπονδίας μας  

και του  Γραφείο Τύπου.  

    Ο Πρόεδρος                                               Γενικός Γραμματέας 

Δημήτριος Ντόκος                                        Θωμάς  Γκίνης 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες και ταμπέλες από την δημοσκόπηση. 
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